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Podporné nástroje európskej 
iniciatívy občanov

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov môžu občania EÚ formovať 
európsku tvorbu politík tak, že požiadajú Európsku komisiu (ďalej len 
„Komisia“), aby navrhla právne predpisy v oblasti, ktorá patrí do jej 
právomoci. Na tento účel musia organizátori iniciatív občanov zozbierať 
vyhlásenia o podpore od najmenej 1 milióna občanov najmenej v siedmich 
členských štátoch EÚ počas 12 mesiacov, pričom minimálna hranica sa musí 
dosiahnuť najmenej v siedmich krajinách EÚ.  

Zozbierať vyše jedného milióna vyhlásení o podpore od občanov EÚ 
v celej Únii do 12 mesiacov sa môže zdať spočiatku náročné. S cieľom 
uľahčiť organizátorom prácu a pomôcť im uspieť Komisia zaviedla osobitné 
podporné nástroje: webové sídlo európskej iniciatívy občanov, účet 
organizátora európskej iniciatívy občanov, centrálny online systém zberu a 
fórum európskej iniciatívy občanov.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_sk
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Webové sídlo európskej 
iniciatívy občanov

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov poskytuje stručné a praktické 
informácie o tom, čo je európska iniciatíva občanov. Občanov takisto 
usmerňuje, ako majú iniciatívu zaregistrovať. Webové sídlo je aj miestom 
vstupu na vytvorenie účtu organizátora, ktorý občania potrebujú na to, aby 
mohli oficiálne požiadať Komisiu o registráciu svojej iniciatívy.

Na verejnej domovskej stránke môžete nájsť prebiehajúce a predošlé 
iniciatívy. Každá iniciatíva je zapísaná do zoznamu a možno ju vyhľadať 
(podľa kľúčových slov, oblasti politiky/kategórie alebo stavu iniciatívy. 
Môžete zistiť, kde sa iniciatívy nachádzajú v procese zberu vyhlásení o 
podpore, kontaktné údaje organizátorov a odkazy na webové stránky 
príslušných iniciatív.

S procesom organizovania európskej iniciatívy občanov sa môžete 
oboznámiť v sekcii Ako to funguje. Proces pozostáva zo 6 krokov: 1. 
príprava; 2. požiadanie o registráciu iniciatívy; 3. získanie podpory; 4. 
overenie vyhlásenia o podpore; 5. predloženie iniciatívy a 6. odpoveď.

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov vám poskytuje aj informácie o 
celkovom regulačnom rámci. Občania môžu získať prehľad o uplatniteľných 
pravidlách a informácie o uplatňovaní iniciatívy na vnútroštátnej úrovni, ako 
aj o úlohách a povinnostiach členských štátov EÚ počas celého procesu. 

Novinky týkajúce sa európskej iniciatívy občanov sú zhrnuté na webovej 
stránke Najnovšie aktuality. V kalendári nájdete nadchádzajúce a 
uskutočnené podujatia týkajúce sa európskej iniciatívy občanov.

Najčastejšie 
otázky
Preskúmajte sekciu Najčastejšie 
otázky, kde nájdete odpovede 
približne na 80 otázok, ktoré boli 
položené v minulosti. Najčastejšie 
otázky sa týkajú takmer všetkých 
aspektov európskej iniciatívy 
občanov (od spustenia po zbieranie 
podpisov a predloženie iniciatívy). 

Sekcia o „šírení 
informácií“ 
Pozrite si komunikačný materiál, 
ktorý je k dispozícii vo všetkých 
jazykoch EÚ a ktorý môže prispieť 
k podpore vašej iniciatívy tým, že 
vysvetľuje, čo je európska iniciatíva 
občanov. A objavte ambasádorov 
európskej iniciatívy občanov, ktorí 
pomáhajú priniesť informácie o 
európskej iniciatíve občanov bližšie 
k občanom.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/home_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/news_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/news_sk
https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/faq_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/faq_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/eci-ambassadors_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/eci-ambassadors_sk
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Účet organizátora európskej 
iniciatívy občanov 

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov je aj východiskovým bodom 
pre občanov na začatie iniciatívy. Ak tak chcete urobiť, musíte prejsť 
do sekcie „Ako začať”, podsekcie „Začnite iniciatívu” a potom kliknúť na 
„Účet organizátora“. Ak ste nový používateľ, budete si musieť zriadiť nový 
účet v službe „EU Login“, a to pomocou svojej e-mailovej adresy (ktorá 
sa po zaregistrovaní iniciatívy zobrazí na tejto webovej stránke), a vyplniť 
požadované políčka.

Po prihlásení sa dostanete do registračného formulára svojej iniciatívy. 
Na zaregistrovanie iniciatívy musia organizátori v registračnom formulári 
vykonať týchto päť krokov: 

1. poskytnúť potrebné informácie o zložení skupiny organizátorov;

2. poskytnúť potrebné informácie o iniciatíve, ktorú žiadajú 
zaregistrovať (jazyk, názov, ciele, príslušné ustanovenia zmlúv EÚ, 
ďalšie informácie);

3. uviesť akúkoľvek podporu a financovanie, ktoré sú k dispozícii už v 
čase podania žiadosti o registráciu;

4. vyjadriť súhlas s postupmi a podmienkami a;

5. skontrolovať a predložiť žiadosť o registráciu.

Ďalšie informácie o tomto kroku sa nachádzajú v usmernení Ako vypracovať 
a predložiť iniciatívu.

UPOZORNENIE
Ak vaša iniciatíva spĺňa všetky 
požiadavky okrem toho, že 
sa netýka oblasti, v ktorej má 
právomoci Komisia, dostanete 
odpoveď už do 1 mesiaca. Potom 
budete mať dva mesiace na to, aby 
ste Komisii poslali aktualizovanú 
verziu (alebo sa môžete rozhodnúť 
v tejto iniciatíve nepokračovať).

https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_sk#Launch-your-initiative
https://register.eci.ec.europa.eu/organisers
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_sk
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_sk
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Keď Európska komisia zaregistruje vašu iniciatívu, jej stav sa v účte 
organizátora zmení na „zaregistrovaná“ a zobrazí sa vám viac dostupných 
možností. Najdôležitejšie je, že v účte budete môcť vidieť, v ktorej časti 
procesu sa iniciatíva nachádza (zbieranie podpisov, overovanie atď.), a 
prakticky ju spravovať. 

Účet organizátora umožňuje tieto kroky: 

• nahlásiť všetky ďalšie prostriedky a podporu, ktoré dostanete,

• nahradiť jedného alebo viac členov skupiny organizátorov,

• mať prístup ku všetkým údajom o vašej iniciatíve, ako aj k 
súvisiacemu obsahu preloženému Komisiou do všetkých 24 jazykov 
EÚ,

• priamo kontaktovať Európsku komisiu,

• upraviť kontaktné údaje organizátorov,

• získať štatistiku,

• upravovať stránku na zber vyhlásení v centrálnom online systéme 
na zber vyhlásení,

• posielať e-maily všetkým svojim podporovateľom.

UPOZORNENIE
Vo svojom účte môžete takisto 
vytvárať formuláre na zber 
vyhlásení o podpore v papierovej 
podobe vo všetkých jazykoch EÚ a 
pre všetky členské štáty. 
Ak ste už v účte uviedli dátum 
začatia zberu podpisov, 
automaticky sa zobrazí vo 
formulároch. 
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Centrálny online systém 
Európskej komisie na zber 
vyhlásení

Centrálny online systém Európskej komisie na zber podpisov, resp. 
vyhlásení (ďalej len „centrálny systém“) vám poskytuje niekoľko prvkov, 
ktoré zjednodušujú zber podpisov a umožňujú vám sledovať napredovanie 
vašej kampane. Centrálny systém umožňuje občanom jednoducho podporiť 
iniciatívu a organizátorom poskytuje niekoľko možností na riadenie 
ich kampane. Tento nástroj takisto zefektívňuje zber údajov, ako aj ich 
overovanie vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ. 

Formuláre vyhlásenia o podpore si môžete vybrať podľa jazyka a štátnej 
príslušnosti podpisovateľov z členských štátov EÚ. Centrálny systém takisto 
automaticky zoskupuje vyhlásenia o podpore v súlade s požiadavkami 
členského štátu na overenie. Tento systém vám poskytuje aj možnosť 
exportovať vyhlásenia o podpore ako dátové súbory, ktoré sa posielajú 
priamo na overenie príslušným orgánom. Centrálny systém ponúka 
občanom aj možnosť podporiť iniciatívu, a to s použitím ich elektronickej 
identifikácie (pre štátnych príslušníkov členských štátov, ktoré ponúkajú 
elektronickú identifikáciu v súlade s nariadením eIDAS).

Zo svojho účtu organizátora môžete prispôsobiť stránku svojej iniciatívy 
v centrálnom online systéme na zber vyhlásení a dostať sa k štatistikám 
o vyhláseniach o podpore zozbieraných podľa krajín. Zo svojho účtu 
organizátora môžete takisto kontaktovať svojich podporovateľov, ktorí vám 
na tento účel poskytli svoje e-mailové adresy. 

Povinné 
používanie
Od 1. januára 2023 budú môcť 
organizátori používať iba centrálny 
online systém na zber vyhlásení.

https://europa.eu/citizens-initiative/online-collection-system_sk#Commission-collection-system
https://europa.eu/citizens-initiative/_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/_sk
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Dôvody na používanie centrálneho online systému na zber vyhlásení: 
• takmer žiadna príprava (hotové riešenie),

• je bezplatný,

• nie potrebné žiadať o certifikáciu  (systém už spĺňa technické a bezpečnostné normy; aby ste systém mohli 
používať, iba podpíšete dohodu s Komisiou),

• rýchle nastavenie (aby ste systém mohli používať, jednoducho informujete Komisiu 10 pracovných dní pred 
začatím zberu vyhlásení o podpore, a to prostredníctvom svojho účtu organizátora),

• v niektorých krajinách môžu podporovatelia vašej iniciatívy použiť na prejavenie svojej podpory elektronickú 
identifikáciu,

• systém je plne dostupný aj osobám so zdravotným postihnutím,

• systém môžete používať aj na získavanie e-mailových adries podporovateľov (aby ste s nimi mohli priebežne 
komunikovať o iniciatíve),

• centrálny online systém na zber vyhlásení sa bude naďalej vyvíjať a ponúkať nové prvky,

• centrálny online systém na zber vyhlásení sa nachádza v priestoroch Európskej komisie v jej zabezpečenom 
hostiteľskom prostredí určenom na prácu s citlivými údajmi. Všetky bezpečnostné aktualizácie všetkých 
zložiek aplikácií sa vykonávajú čo najskôr,

• centrálny online systém na zber vyhlásení zabezpečuje šifrovanie medzi koncovými bodmi od okamihu, keď 
údaje vstúpia do aplikácie, až do okamihu, keď ich dešifruje príslušný orgán členského štátu zodpovedný za 
overovanie vyhlásení o podpore,

• technológia používaná na šifrovanie údajov v centrálnom online systéme na zber vyhlásení je založená na 
riešení neotvoreného zdroja HSM/KMS, ktoré by nebolo možné ponúknuť v kontexte riešenia otvoreného 
zdroja.

Ďalšie informácie o fáze zberu vyhlásení sa nachádzajú v usmernení Ako zbierať podpisy.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_sk
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Služba na výmenu súborov

Služba na výmenu súborov poskytuje úspešným iniciatívam po skončení 
zberu vyhlásení o podpore možnosť ich priameho prenosu vnútroštátnym 
orgánom na overenie. Toto je možné vykonať pomocou jednej aplikácie pre 
všetky orgány členských štátov.

Táto služba umožňuje výmenu elektronických vyhlásení o podpore, ako aj 
naskenovaných papierových verzií. Táto služba zjednodušuje komunikáciu 
medzi organizátormi a 27 členskými štátmi. Ak chcete pomocou tohto 
systému odoslať vyhlásenia o podpore zozbierané v papierovej podobe, 
musíte o tom informovať Komisiu do dvoch mesiacov od ukončenia zberu.

Európska komisia poskytne organizátorom šifrovací nástroj. Pri predkladaní 
vyhlásení o podpore tento nástroj zabezpečuje úplnú ochranu súkromia 
podpisovateľov. Organizátori môžu pred odoslaním príslušné súbory 
zašifrovať, aby k údajom mali prístup iba orgány členských štátov.
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Fórum európskej iniciatívy 
občanov

Fórum európskej iniciatívy občanov je spoločná online platforma, ktorá 
poskytuje praktickú podporu organizátorom počas celého procesu 
ich európskej občianskej iniciatívy. Fórum ponúka informácie, pomoc 
a spoločné nástroje v štyroch odlišných sekciách: „Zdroje informácií“, 
„Diskusia“, „Používatelia“ a „Poradenstvo“. Fórum je dostupné vo všetkých 
úradných jazykoch EÚ.

Zdroje informácií

V sekcii „Zdroje informácií” sa potenciálnym a súčasným organizátorom 
poskytujú rôzne druhy informácií s cieľom uľahčiť registráciu a realizáciu 
európskych iniciatív občanov, ktoré sa zameriavajú na:

• zbieranie podpisov

• vypracovanie a predloženie iniciatívy

• hľadanie partnerov

• organizovanie kampane

• získavanie finančných prostriedkov

Informačný materiál sa poskytuje vo forme usmernení, príkladov 
úspešných projektov, webinárov a videí.

V usmerneniach sú výstižne a komplexne zhrnuté 
najdôležitejšie aspekty príslušnej témy. Poskytujú sa ako 
dokumenty pdf, čo uľahčuje ich šírenie vo vašej sieti, a sú k 
dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 

Príklady úspešných projektov boli vytvorené v úzkej spolupráci 
s organizátormi úspešných európskych iniciatív občanov. 
Občania sa pri uplatňovaní svojich iniciatív môžu dozvedieť o 
stratégiách, výzvach, získaných poznatkoch a skúsenostiach 
organizátorov. Príklady úspešných projektov sú k dispozícii vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ.

Webináre sú prístupné verejnosti a vystupujú v nich hosťujúci 
rečníci, ktorí sa špecializujú na konkrétne otázky súvisiace s 
európskou iniciatívou občanov. Webináre fóra sú interaktívne 
a účastníkom poskytujú možnosť klásť otázky. Záznamy a 

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_sk
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_sk
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_sk
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-look-partners_sk
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-organise-campaign_sk
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-raise-funds_sk
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prezentácie sú k dispozícii na príslušných stránkach webinárov. Na stránke 
„Zdroje informácií“ nájdete informácie o budúcich webinároch. Pracovným 
jazykom webinárov je angličtina a všetky webináre sú bezplatné. 

Nahrané videá sú buď audiovizuálnymi výpoveďami bývalých organizátorov, 
alebo vysvetľujúcimi videami, ktoré poskytujú ďalšie informácie o konkrétnej 
téme alebo všeobecnejšie informácie o európskej iniciatíve občanov.

Diskusia

Sekcia „Diskusia” vám umožňuje vymieňať si názory s inými občanmi o 
témach súvisiacich s európskou iniciatívou občanov. Tieto diskusie by mohli 
byť príležitosťou na otestovanie nápadov na konkrétnu európsku iniciatívu 
občanov. Sekcia „Diskusia“ je veľmi užitočným nástrojom na získanie ďalších 
informácií o myšlienkach a názoroch vašich spoluobčanov týkajúcich sa 
vášho nápadu. Súčasťou niektorých diskusií sú aj procesné otázky týkajúce 
sa európskej iniciatívy občanov. Diskusie pravidelne kontrolujú moderátori 
fóra, ktorí môžu v prípade potreby poskytnúť spätnú väzbu. 

Používatelia

Prostredníctvom sekcie „Používatelia” sa môžete priamo spojiť so 
spoluobčanmi v EÚ – podľa vašich záujmov a krajín pobytu. 

Treba pripomenúť, že na začatie európskej iniciatívy občanov potrebujete 
najmenej sedem občanov EÚ, ktorí majú bydlisko v siedmich rôznych 
členských štátoch. V sekcii „Používatelia“ si môžete nájsť partnera!

Poradenstvo

V sekcii „Poradenstvo” nájdete individuálne prispôsobené poradenstvo o 
európskej iniciatíve občanov a jej právnych hľadiskách, ako aj o aspektoch 
týkajúcich sa organizovania kampaní a získavania finančných prostriedkov. 

Svoju otázku môžete položiť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ a 
najneskôr do ôsmich pracovných dní od jej položenia vám bude poskytnuté 
odborné poradenstvo v jazyku vašej otázky.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/discuss_sk
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/connect_sk
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_sk
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